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Pieteikšanās process

• Lai kļūtu par e-adrešu tīmekļa risinājuma Parvaldiba.lv lietotāju, iestādi
pārstāvēttiesīgā persona:
1. Tīmekļa vietnē https://www.parvaldiba.lv aizpilda anketu, norādot datus par sevi,

iestādi utt.

2. E-pastā saņem elektroniski parakstītu līgumu par e-adreses bezmaksas tīmekļa

risinājuma izmantošanu.

3. Elektroniski paraksta šo dokumentu un nosūta to Ventspils Digitālajam centram (VDC),

kas to nosūtīs Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA).
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Pieteikšanās process

• VDC veic sagatavošanās darbus – izveido iestādei lietotājus e-adreses
9mekļa risinājumā.

• VRAA veic datu pārbaudi un e-adreses pieslēguma izveidi.
• VDC saņem ziņu no VRAA par veiksmīgu pieslēguma izveidi iestādei un

akDvizē iestādes kontu hFps://www.parvaldiba.lv.

4



E-adreses )mekļa risinājuma funkcionalitāte

• E-adreses ziņojumi – saņemtie, nosūtītie, melnraksti
• Jauna ziņojuma izveidošana
• Apakšadresāti
• Paziņojumi e-pastā par jaunu ienākošo e-adreses ziņojumu un par nosūtīto

ziņojumu statusu
• Meklēšana ziņojumos
• Organizācijām pieejami admin konti, kur var patstāvīgi veikt parvaldiba.lv

apakšadresātu, lietotāju un to pieejas tiesību apstrādi
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E-adreses tīmekļa risinājuma funkcionalitāte

• Nosū%tā ziņojuma statusi:
•❌ Ne1ka nosū%ts kādas kļūdas dēļ

•✉ Gaida sistēmas apstrādi

•✉ Gaida apstrādi no e-adreses servera

•# Gaida piegādes aps1prinājumu

•✅ Ziņojums piegādāts

•(plašāks apraksts atrodams šeit: h3ps://www.parvaldiba.lv/atbalsts)
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E-adreses )mekļa risinājuma funkcionalitāte

• Kontaktu sadaļa:
• Publiskais adresātu katalogs

• Fizisko personu e-adrešu kontu pārbaude

• Apakšadresātu pārvaldība

• Lietotāju atbalsts:
• Zināšanu bāze sadaļā “Atbalsts” – BUJ, lietošanas pamācības, video

• Atbalsta dienests
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Parvaldiba.lv darbvirsma
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Ziņojuma apskatīšana
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Jauna ziņojuma izveidošana
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Tipiskie problēmjautājumi

• Iestādes nepie*ekami informētas par e-adreses lietošanu:
• Kāpēc jāizmanto e-adrese?
• Kādos gadījumos jāizmanto e-adrese?
• E-adrese nav e-pasta adrese

• Iestāde nav reģistrēta UR Publisko personu un iestāžu sarakstā:
• hGps://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publiska-persona-vai-iestade/

• Anketā bieži *ek norādīts nepareizs reģistrācijas numurs
• Reģistrācijas numurs *ek mainīts līguma slēgšanas laikā vai pēc līguma

noslēgšanas
• ParaksLesīgai personai nav e-paraksta un nav informācijas par tā iegūšanu
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Uz sadarbību!

Ventspils Digitālais centrs

Akmeņu iela 3
Ventspils
LV 3601
Latvija

E-pasts: vdc@ventspils.lv
Tālrunis: 63607607

www.digitalaiscentrs.lv
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